
Protokoll Årsmöte i SFSF 2014 

Lördag 22 februari, klockan 14.00, höll Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, årsmöte i 

SF Bokhandelns lokal, Västerlånggatan 48, Gamla Stan Stockholm.  

 

§1 Val av mötesordförande, -sekreterare och två justeringsmän                                                                                                                                                      

Carolina Gomez-Lagerlöf valdes till mötesordförande, Jan Olof Alroth till sekreterare och Tomas 

Cronholm och Gunnar Gällmo till justeringsmän. 

§2 Kontroll av rösträtt      

                       

Det var något osäkert med betalningen av medlemskap för 2013 för en närvarande. I övrigt befanns de 

närvarande ha rösträtt, utom en som förklarade att han inte är medlem i SFSF.                                                                              

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande     

                    

Mötet befanns vara behörigt utlyst. 

§4 Fastställande av dagordning      

                                

Dagordningen godkändes. 

§5 Föredragning av verksamhetsberättelse för föregående års styrelse   

                      

Carolina föredrog verksamhetsberättelsen. Pubmötena har varit välbesökta, bokcirkeln aktiv och 

sommar- och julmötena välbesökta. Två nummer av Science fiction Forum har getts ut. Michael 

Pargman föredrog den ekonomiska rapporten.                                                                                                                        

§6 Föredragning av revisionsberättelse för föregående års styrelse  

                  

Michael föredrog revisionsberättelsen. Mötet lade denna till handlingarna.                                                                                                                                       

§7 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse    

                      

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§8 Föredragning av budgetförslag för innevarande år    

                     

Inget budgetförslag har skrivits för innevarande år. Hur stor förlusten blir för 2014 beror dels på om vi 

ger ut två nummer av Science fiction Forum och dels på hur många av dem som påminns  som betalar 

medlemsavgiften.                                                                                                                                                                              

§9 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år    

                         

Medlemsavgiften bestämdes till 40 kr för innevarande år för medlemmar boende i Sverige och 80 kr 

för medlemmar boende utanför Sverige.                                                                                                                                                                        

§10 Beslut om verksamhet och ekonomi för innevarande år   

                       

SFSF ska försöka ge ut minst två nummer av Science fiction Forum i år. Årets aktiviteter kommer i 

övrigt att bestå av bokcirkel, pubmöten, samt ett sommar- och ett julmöte.                                                                                                                                                                                             

Om vi kan omvandla bokcirkeln till en studiecirkel kan vi få bidrag till denna. Carolina ska undersöka 

möjligheterna till detta.                                                                                                            



Påminnelser om betalning av medlemsavgift kommer att skickas till dem som varit medlemmar fram 

till 2012. De som inte betalat avgiften för 2013 påminns i nästa nummer av SF-Forum.                                                                                                           

§11 Val av ordförande i föreningen     

                       

Carolina Gomez-Lagerlöf omvaldes. 

§12 Val av övriga styrelseledamöter     

                        

Jan Olof Alroth, Eva Norman, Johan Kristensson, Erik Fornander, Michael Pargman och Mårten 

Svantesson omvaldes.  

§13 Val av redaktion för Science Fiction Forum    

                      

Tomas Cronholm omvaldes. Nebulazinet redigeras i samarbete med David Griffin.  

§14 Val av revisorer                      

Jörgen Forsberg och Per Insulander omvaldes.                                                    

§15 Val av valberedning                        

Tomas Cronholm omvaldes.   

§16 Val av hedersmedlem                                                                                                                                                                                               

Ingen ny hedersmedlem valdes.    

§17 Övriga ärenden      

                                  

Föreningen har e-postadress till hälften av medlemmarna, men ska försöka hitta e-postadresser till så 

många medlemmar som möjligt. Vi gör ett upprop i Science fiction Forum och på hemsidan om att 

man ska lämna sin e-postadress.                                                                                                                                                                                    

Ska SFSF fortfarande ansvara för Fandom.se, webbnav för svensk science fictionfandom? Eller ska 

även Stiftelsen Alvar Appeltoffts (SAAM:s) minnesfond stå som ansvarig för Fandom.se tillsammans 

med SFSF?  Ska gamla hemsidor läggas där? De styrelseledamöter som också sitter i SAAM:s styrelse 

ska se över frågan. Även Johan ska kontaktas angående detta.                                                        

Tomas önskar få bidrag till Science fiction Forum.                                                     

SFSF:s uppgifter på Eniro behöver uppdateras. I dag står Evas telefonnummer där, vilket bör ändras 

till den nuvarande kassörens, Michaels, telefonnummer.                                                              

Carolina föreslog att SFSF bör ha flyers att dela ut som reklam. Hon ska arbeta för att sådana trycks 

upp.  

Carolina förklarade mötet avslutat. 

  

Vid protokollet  Justeras 

 

Jan Olof Alroth  Tomas Cronholm                  Gunnar Gällmo 

      

                                                                                                                                                                              


